
Formy ewidencji podatkowej (laboratorium) - 2019/2020 

Opis zajęć 

Informacje ogólne 

Prowadzący: dr Anna Spoz 

Organizator: Wydział Nauk Społecznych - Instytut Ekonomii i 

Zarządzania 

Liczba godzin tydzień/semestr: 1/15 

Język wykładowy: Język polski 
 

Cele przedmiotu 

C1. zapoznanie studentów z zasadami sporządzania ewidencji podatkowych 

C2. Zapoznanie studentów z zasadami ustalenia podstawy opodatkowania na podstawie 

prowadzonych ewidencji podatkowych. 

C3. zapoznanie się z możliwościami sporządzania ewidencji podatkowych przy użyciu 

arkusza kalkulacyjnego. 
 

Wymagania wstępne 

W1. znajomość polskiego systemu podatkowego, w tym zasad opodatkowania działalności 

gospodarczej w różnej formie prawnej.  

W2. podstawowe umiejętności pracy z komputerem, w tym z arkuszem kalkulacyjnym. 
 

Efekty kształcenia dla przedmiotu 

WIEDZA 

K_W01 - zasady opodatkowania przedsiębiorstw  

K_W02 - prawa i obowiązki podatnika  

K_W03_12 posiada wiedzę na temat stosowania narzędzi analizy mikroekonomicznej w 

procesie podejmowania decyzji menedżerskich  

UMIEJĘTNOŚCI 

K_U1 - umiejętność analizy przepisów prawa podatkowego  

K_U2 - umiejętność prowadzenia ewidencji dla celów podatkowych  

K_U023_2 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych oraz 

powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania oraz interpretowania problemów 

gospodarczych, z uwzględnieniem związków przyczynowo - skutkowych  

KOMPETENCJE SPOŁECZNE (POSTAWY) 

K_K01_12 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych 

kompetencji i doskonali umiejętności  

K_K02_12 potrafi współdziałać i pracować w zespole, rozwiązując grupowo problemy z 

zakresu ekonomii i praktyki gospodarczej 
 

Metody dydaktyczne 

dyskusja, metoda problemowa, metody obliczeniowe (z wykorzystaniem technologii 

informatycznych) 
 

Treści programowe przedmiotu 

1. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji podatkowych.  

2. Karta podatkowa  

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  

4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów  

5. Rozliczenie miesięczne i roczne PIT na podstawie PKPiR 

6. Ewidencje nabyć i dostaw związanych z VAT. Deklaracja podatkowa VAT-7  

7. Sporządzanie karty wynagrodzeń i na jej podstawie PIT-11 
 



Kryteria oceny i sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia 

Podstawą zaliczenia jest zestaw dokumentów zawierający deklaracje podatkowe sporządzone 

na podstawie ewidencji podatkowych 

 

Ocena niedostateczna 

(W) - Student nie zna zasad opodatkowania według karty podatkowej, ryczałtu od 

przychodów ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, nie zna 

zasad sporządzania ewidencji podatkowych oraz na ich podstawie deklaracji podatkowych. 

Nie zna zasad sporządzania karty wynagrodzeń i wypełniania na jej podstawie PIT-11.  

(U) – Student nie potrafi wykorzystać wiedzy do sporządzania ewidencji podatkowych i 

wypełnienia na ich podstawie deklaracji podatkowych  

(K) - Student nie potrafi samodzielnego i zespołowego rozwiązywania zagadnień 

analizowanych w trakcie zajęć 

 

Ocena dostateczna 

(W) – Student zna zasady opodatkowania według karty podatkowej, ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zna zasady 

sporządzania ewidencji podatkowych oraz na ich podstawie wypełniania deklaracji 

podatkowych, zna zasad sporządzania karty wynagrodzeń i wypełniania na jej podstawie PIT-

11 w co najmniej 60% 

(U) – Student potrafi z pomocą lub częściowo sporządzać ewidencje podatkowe i na ich 

podstawie wypełniać deklaracje podatkowe 

(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania 

niektórych zagadnień analizowanych w trakcie zajęć,  

 

Ocena dobra 

(W) – Student zna zasady opodatkowania według karty podatkowej, ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zna zasady 

sporządzania ewidencji podatkowych oraz na ich podstawie wypełniania deklaracji 

podatkowych, zna zasad sporządzania karty wynagrodzeń i wypełniania na jej podstawie PIT-

11 w co najmniej 75% 

(U) – Student potrafi samodzielnie i z reguły prawidłowo sporządzać ewidencje podatkowe i 

na ich podstawie wypełniać deklaracje podatkowe 

(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień 

analizowanych w trakcie zajęć,  

 

Ocena bardzo dobra 

(W) – Student zna zasady opodatkowania według karty podatkowej, ryczałtu od przychodów 

ewidencjonowanych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów, zna zasady 

sporządzania ewidencji podatkowych oraz na ich podstawie wypełniania deklaracji 

podatkowych, zna zasad sporządzania karty wynagrodzeń i wypełniania na jej podstawie PIT-

11 w co najmniej 90% 

(U) – Student potrafi samodzielnie i prawidłowo sporządzać ewidencje podatkowe i na ich 

podstawie wypełniać deklaracje podatkowe 

(K) - Student posiada zdolność do samodzielnego lub zespołowego rozwiązywania zagadnień 

analizowanych w trakcie zajęć 
 

Literatura podstawowa i uzupełniająca 

1. "ABC small business'u", Włodzimierz J. Markowski Wydawnictwo MARCUS, Warszawa 

2018 

2. Indywidualna działalność gospodarcza uproszczone formy ewidencji, red. Piotr Szczypa, 



CeDeWu, 2018 

3. G. Voss, M. Tokarski, A. Tokarski. Księgowość w małej i średniej firmie uproszczone 

formy ewidencji, CeDeWu 2015. 
 

Kierunek studiów: Ekonomia (stacjonarne I stopnia) 

Lokalizacja w planach rocznych: 
 

Etap: Rok III - Semestr 6  

Punkty ECTS: 2 

Forma zaliczenia: Zal. na ocenę 
 

 

https://e.kul.pl/qlprogram.html?ra=1&etap=6&kid=508&op=2&wid=11

